
สรุปแผนปฏบิตักิาร รูปแบบ Infographic

เพือ่น าเสนอผา่นเว็ปไซด์ หรือ Social media ของ สศท. 1 ชุด



แผนปฏบิตักิารระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)

และแผนปฏบิตักิารประจ าปี พ.ศ.2566
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เป้าประสงค์ (Goal)
1. จ านวนองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย ที่ได้รับการสืบสาน สืบทอด
2. จ านวนคนรุ่นใหม่ ที่ได้สืบทอดงานศิลปหัตถกรรมไทย
3. จ านวนผู้ประกอบอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์งานศิลปหตัถกรรมไทยไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ
4. รายได้เฉลี่ยของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทย
5. จ านวนการเข้าถึง เช้าใช้ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย
6. ความส าเร็จในการส่งเสริมช่างหัตถกรรมที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก สศท
7.จ านวนกลุ่มสมาชิกที่มกีารรวมกลุม่พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือร่วมกนัใน Value Chain
8. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.
สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย
ให้ได้รับการสืบสาน สืบทอด
เพื่อสร้างอาชีพเลี้ยงตัวเองได้

1. มีเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหตัถกรรมไทย และการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ภายใต้“ตราศักดิ์สิทธิ์” 
(SACIT Brand) 

2. ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและไดร้ับ “ตราศักดิ์สิทธิ์” (SACIT Brand)
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่สามารถตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าเพ่ิม
4. จ านวนผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ไดร้ับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม
5.จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลติภณัฑ์

2.
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย

เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์
มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

1. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการและชุมชนหัตถกรรมที่ผ่านการสง่เสริม สศท.
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากการด าเนินงานของ สศท. 
3. ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยในตลาดต่างประเทศ เพ่ิมขึ้น 
4. จ านวนผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทย ที่ได้รับการสนับสนนุ ให้เข้าสู่ช่องทางการตลาดของสศท.
5. จ านวนการรับรู้(เข้าถึง)งานศิลปห้ตถกรรมไทย และวัฒนธรรม ที่ได้รับการเผยแพร่
6.ระดับการรับรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย เพ่ิมขึ้น

3.
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์

ศิลปหัตถกรรมไทย
และจัดการวัฒนธรรม

เพื่อสร้างรายได้การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทยเพิ่มขึ้น

ทั้งในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดหลักตามเป้าประสงค์ สศท. (Corporate KPIs)

6.



7.

ไม่น้อยกว่า
10 รายการ

ไม่น้อยกว่า
10 รายการ

ไม่น้อยกว่า
10 รายการ

ไม่น้อยกว่า
10 รายการ

539,000
ราย

(เพ่ิม 10%)

592,900
ราย

(เพ่ิม 10%)

652,190
ราย

(เพ่ิม 10%)

717,409
ราย

(เพ่ิม 10%)

800,000
ราย

(เพ่ิม 10%)
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ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธอ์งคก์ร สศท.

10.



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สืบสานคุณค่าแห่งศิลปหัตถกรรมไทย เสริมสร้างผู้ประกอบการทันสมัย

วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้มีการประกอบอาชีพ สร้างงานอย่างย่ังยืน  รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาฐานข้อมูล   
และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในทุกมิติ

ตัวชี้วัด 1. จ านวนองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย ที่ได้รับการสืบสาน สืบทอด
2. จ านวนคนรุ่นใหม่ ที่ได้สืบทอดงานศิลปหตัถกรรมไทย
3. จ านวนผู้ประกอบอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมไทยไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ
4. รายได้เฉลี่ยของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทย
5. จ านวนการเข้าถึง เช้าใช้ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย
6. ความส าเร็จในการส่งเสริมช่างหัตถกรรมที่ได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก สศท.
7.จ านวนกลุ่มสมาชิกทีม่ีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือร่วมกนัใน Value Chain
8. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

แนวทาง  เก็บข้อมูลเผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย เก็บให้ละเอียด ดูง่าย ทันสมัย มี Graphic ถูกต้องแม่นย า
 เชิดชูครู ทายาท กระบวนการตัดสินสามารถวัดฝีมือความรู้ไดจ้ริง ผู้ได้รับเชิดชูมีคุณค่า ควรแก่การเชิดชู
 ห้องนิทรรศการมีความน่าสนใจ สวยงาม ทรงคุณค่า
 การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสูผู่้ประกอบการทันสมยั พัฒนาได้จริง ใช้งานได้ สมาชิกสามารถท างานต่อเนื่องได้
 E – Learning ดูง่าย เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย ครบถ้วนในเนื้อหา
 ข้อมูลสมาชิก ถูกต้องแม่นย า ละเอียด มีศักยภาพ
 มีกองทุนสนับสนุนสมาชิกศิลปหัตถกรรมไทย 

กลยุทธ์ S1.1 

การสืบสาน ส่งเสริมคุณค่า ยกย่องเชิดชู และ
สร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหตถกรรม

S1.2                                        

การบริหารจัดการฐานข้อมูลและ      
องค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมไทย

S1.3 

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทย

รายละเอียดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

11.



12.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑห์ตัถกรรมไทยใหย่ั้งยนื
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหตัถกรรมไทย  รวมทั้งน าเทคโนโลยี นวัตถกรรม ความคิดสร้างสรรค์               

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมลูค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ศิลปหตัถกรรมไทยทุกมิติ

ตัวชี้วัด 1. มีเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย และการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ภายใต้  “ตราศักดิ์สิทธิ”์ 
(SACIT Brand) 

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและไดร้ับ “ตราศักดิ์สิทธิ์” (SACIT Brand)
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่สามารถตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าเพ่ิม
4. จ านวนผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาและสรา้งมูลค่าเพ่ิม
5. จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภณัฑ์

แนวทาง  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสูค่วามยั่งยืน
 กองทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย เพ่ือตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ
 SACIT Brand รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย เพ่ิมมูลค่าสินค้าที่ได้รับตรา มีคุณค่าจริง ตรงตามเอกลักษณ์
 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมศิลปหตัถกรรมไทยสูค่วามยั่งยืน
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสีธรรมชาติ
 ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการส่งออกผลิตภัณฑ์ศิลปหตัถกรรมไทยไปยังนานาประเทศ
 การได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา
 การสร้างแบรนด์สินค้าผลิตภณัฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย

กลยุทธ์ S2.1 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์         
และบรรจุภัณฑ์

S2.2 

การน าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาประยุกต๋ใช้
ในผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม

S2.3

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์        
ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ 



13.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมไทยสู่สังคม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้แพร่หลาย และการบริหารจัดการวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกันในทุกมิติ

ตัวชี้วัด 1. จ านวนการเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมไทย ผ่านสื่อต่างๆรวมกัน
2. ระดับการรับรู้คุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย 

แนวทาง  เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดใีนงานศิลปหัตถกรรมไทย ทั้งในและต่างประเทศ
 สร้างสื่อตรงกลุ่มเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสม
 ประชาสัมพันธ์องค์กร ภาพลักษณ์องค์กร ให้คนรู้จัก สศท.ในมุมบวก
 ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานด้านอื่นๆภายในองค์กร
 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมไทยให้สังคมไทยเกิดความภาคภูมิใจ

และเป็นที่รู้จักในระดับสากล

กลยุทธ์ S3.1 

การส่งเสริมวัฒนธรรมและภาพลกัษณ์ศิลปหัตถกรรมไทย

S3.2 

การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร



14.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการตลาดทุกมิติ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเปิดและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ศิลปหตัถกรรมไทยท้ังในและต่างประเทศในทุกมิติ

ตัวชี้วัด 1. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการและชุมชนหัตถกรรมที่ผ่านการสง่เสริมจาก สศท.
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากการด าเนินงานของ สศท. 
3. ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยในตลาดต่างประเทศ เพ่ิมขึ้น 
4. จ านวนผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทย ที่ได้รับการสนับสนนุ ให้เข้าสู่ช่องทางการตลาดของ สศท.

แนวทาง OFF LINE

 Event งานสวยทุกจุด บูธหัวมุม มีพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ มีความน่าสนใจทุกก้าวที่เดินในงาน ประชาสัมพันธ์ถึงทุกช่องทาง          
ทุกกลุ่มลูกค้าชมงานและภาคภูมิใจในฝีมือคนไทย

 จัดงานร่วมกับพันธมิตร โดยท าด ีขายได้ มีกิจกรรมร่วมสนกุทีน่่าสนใจ ประชาสัมพันธ์ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
 SACIT CORNER ท าเลดี ลูกค้ามีก าลังซื้อ ลูกค้าหนาแน่น
 ร้านค้าอาคาร SACIT ยิ่งใหญ่ รวมความงานของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยจากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม 

สมาชิกทุกภูมิภาคครบถ้วน
 โครงการพิเศษเพ่ือการจ าหน่ายงานศิลปหัตถกรรมไทย มีของขวัญแปลกใหม่ ราคาไม่สูง /ตลาดประมูลงานศิลปหตัถกรรมไทย
ON LINE - E-Commerce 

คลงัสนิคา้ - บริหารจัดการสินค้าในคลังอย่างมีประสทิธิภาพ

กลยุทธ์ S4.1 
การส่งเสริมและพัฒนา

การตลาดออฟไลน์

S4.2 
การส่งเสริมและพัฒนา       

การตลาดออนไลน์

S4.3 

การส่งเสริมและสนบัสนุน        
การตลาดต่างประเทศ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  องค์กรแห่งความสุข
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ระบบปฏิบัติการ/บริการที่ทันสมัย กฎ/ระเบียบที่คล่องตัว สนับสนุนการ

ด าเนินงานทุกมิติองค์กร เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด 1.จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ
2. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. จ านวนระบบปฏิบัติการ/ระบบบริการที่ได้รับการพัฒนา
4.จ านวนขั้นตอนการปฏิบัตงิาน กฎ/ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.คะแนนประเมิน ITA ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 90
6. การประเมินสถานะของ สศท.ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) 

แนวทาง  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ                       
 ระบบงานที่ทันสมัย เข้าสู่ยุคส านักงาน Digital
 บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลและความโปร่งใส              
 พัฒนา สศท.ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (PMQA) 
 สถานที่เป็น Arts & Crafts Gallery

กลยุทธ์ S5.1 

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

S5.2 

การพัฒนาองค์กร      
สู่ส านักงานดิจิทัล

S5.3

การพัฒนาคุณภาพ 
ทั่วทั้งองค์กร และ

การก ากับดูแลกจิการทีด่ี

S5.4

การสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก

S5.5

การพัฒนาและ
ปรับปรุง

พื้นที่ส านักงาน

15.



16.

แผนปฏบิตักิารประจ าปี พ.ศ. 2566



17.



18.



19.



20



21.



แผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปี 2566

โครงการจัดท าเกณฑ์มาตรฐาน
ศิลปหัตถกรรมไทย 

ภายใต้ “ตราศักดิ์สิทธิ์ ”
( SACIT Brand)

โครงการเสริมสรา้งเครือข่ายวัฒนธรรม
งานศิลปหัตถกรรมไทย (Soft Power)

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานทีเ่พื่อรองรับ
SACIT Crafts Center



งบประมาณแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

22.

2566 2567 2568 2569 2570

ลา้นบาท 172 205 196 189 198
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สัดส่วนการใช้งบประมาณส่งเสริมสนับสนุนแต่ละยุทธ์ศาสตร์ในระยะเวลา 5 ปี งบประมาณส่งเสริมสนับสนนุการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในระยะเวลา 5 ปี



23.การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของ สศท. กับแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง


